
 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ЛАНОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ´Я ТА  

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  
 

 
 

Н А К А З 
 

від «28» жовтня  2019 року                                                                   №  136-од 

Про внесення змін до паспортів 

бюджетної   програми на 2019 рік 

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства 

фінансів України від 26.08.2014 року №836 “Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів” зі змінами і доповненнями, відповідно до  рішення сесії 

Лановецької  міської  ради від 19.12.2018 року №763 «Про бюджет 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та рішення сесії Лановецької 

міської ради від 26.12.2018 року №802 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», та рішення сесії Лановецької міської 

ради від 15.02.2019 року №839 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», та рішення сесії Лановецької міської 

ради від 07.05.2019 року №980 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», та рішення сесії Лановецької міської 

ради від 14.06.2019 року №1067 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», та рішення сесії Лановецької міської 

ради від 12.07.2019 року №1121 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», та рішення сесії Лановецької міської 

ради від 08.08.2019 року №1186 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», та рішення сесії Лановецької міської 

ради від 19.09.2019 року №1250 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», та рішення сесії Лановецької міської 

ради від 16.10.2019 року №1308 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», 

НАКАЗУЮ: 
 
 



Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2019 рік по відділу 

освіти, культури охорони здоров’я та соціальної політики Лановецької 

міської ради за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів (КПКВК МБ): 

0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури»; 

0617324 «Будівництво установ та закладів культури»; 

 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»; 

 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно -ресурсних центрів». 

 

 

Начальник відділу                                                      Оксана ХОДАНОВИЧ 

 

Олександра Дашковська                                                                                                                                      

Тетяна Гудзь 

Оксана Казновецька 

  

 
 


